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Q: Kan man lacka Goldspar Satin ovanpå ett Awlwood system på invändiga durkar?

A: Nej.

Q: Kan man blanda i Awlgrip G3013 Matting Additive till Awlwood Finish? 

A: Nej.

Q: Kan man tillsätta Griptex till Awlwood system för att få en halkfri yta? 

A: Ja. Griptex blandas då lämpligen i det andra upp till det näst sista skiktet med toplacken. Avsluta med ett sista skikt med

ren Awlwood Finish.

Q: Om en yta delvis är täckt med presenning; kommer man efter ett tag kunna se en
kulörskillnad mellan de ytor som varit täckta jämfört med ej täckta ytor?

A: Precis som med alla lacksystem så kommer man kunna se en viss skillnad. Detta system håller dock bättre än traditionella

system pga av förseglingen med Awlwood Primer. Den pigmenterade primern skyddar dessutom extra mycket.

Q: Är det lämpligt att använda Awlwood system på diskbänkar och dyl?

A: Det går vanligtvis bra. Starka alkoholer riskerar dock att mjuka upp lacken, även om detta brukar återhämta sig när ytan

torkats ren.

Q: Är den lämplig på golv, även med hög belastning?

A: Ja, det brukar fungera fint.

Q: Vid vilka temperaturer och luftfuktigheter kan man applicera produkten?

A: Se info på det tekniska databladet.

Q: Krävs det någon speciell utrustning för att applicera produkten och behövs det särskild
träning?

A: Awlwood är lättapplicerad och kan påföras med de vanligaste appliceringsmetoderna. Normalt krävs ingen särskild träning

eller utrustning.

Q: Behöva man tänka på någon särskild skyddsutrustning under appliceringen?

A: Man bör använda samma typ av skyddsutrustning som vid all applicering av andra lösningsmedelsbaserade produkter.

Q: Kan man polera upp ytan på Awlwood Gloss Finish?

A: Ja, när den är härdat tillräckligt.

Q: Kan man applicera Awlcoat TPC över Awlwood Primer eller Clear?

A: Nej. Detta är inte testat.

Visit us at www.awlgrip.com for further information.

The information given in this sheet is not intended to be exhaustive. Any person using the product without first making further enquiries as to the suitability of the product for the intended

purpose does so at their own risk and, to the extent permitted by law, we can accept no responsibility for the performance of the product or for any loss or damage arising out of such use.

The information contained in this sheet is liable to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous product development.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. ©AkzoNobel 2015.
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Q: Kan man applicera Awlwood system ovanpå en tidigare behandlad yta förrutsatt att den
är i bra skick, för att uppgradera den?     

A: Rent generellt så blir det aldrig lika bra att måla över ett befintligt målningssystem jämfört med att börja från början. Detta

har dock gjorts vid ett antal tillfällen med mycket bra resultat. Man börjar då direkt med Awlwood Finish och får en lack

som med sina UV filter skyddar underliggande system. Sannolikt kommer svagheterna från den underliggande lacken vara

det som till slut gör att hela målningssystemet fallerar.

Q: Hur gammalt får det befintliga målningssystemet vara innan övermålning med 
Awlwood Finish?

A: Vi rekommenderar att det underliggande målningssystemet är max 2 år gammalt. Den befintliga lacken bör vara i mycket

bra skick utan tecken på nedbrytning.

Q: Vilken förbehandling krävs och vad bör man tänka på när man målar över ett befintligt
målningssystem?

A: Det behövs en slipning med 180-240 papper och en efterföljande avtorkning med Awlwood förtunning. Påför ca hälften

av den mängd topplack som annars hade behövts eftersom den befintliga lacken sannolikt byggt upp en film i botten.

Var mycket försiktig vid slipningen för att inte slipa igenom ner till bart trä eftersom detta riskerar att ytan ser flammig och

ojämn ut.

Q: Har det gjorts några tester att övermåla nedanstående produkter och vilken förbehandling
krävs i så fall?:

A: 1. Goldspar Ja – slipas noga för att ge bra fäste för Awlwood Finish. Om Goldspar är nylagd

kommer den dock att lösas upp av Awlwood Finish.

2. Schooner Ja – se ovan.

3. Awlbrite/Awlspar system Ja – slipas noga för att ge bra fäste.

4. Awlbrite Ja – behandla som för Schooner

och Goldspar.

5. Awlgrip high gloss clear Ja – slipas noga för att ge bra fäste.

6. Awlcraft clear Ja – slipas noga för att ge bra fäste.

7. Perfection Plus Ja – slipas noga för att ge bra fäste.

8. Perfection Ja – slipas noga för att ge bra fäste. 

9. Everdure Ja – slipas noga för att ge bra fäste.

Bygg upp med fullt topcoat system 

över Everdure.

10. Fast Cure Clear Ja – Endast för invändigt bruk, 

slipas för att ge bra fäste.

Q: Ska man i ovan system använda Awlwood Primer?

A: Nej, använd aldrig primer ovanpå andra målningssystem. 
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Q: Kan man använda pensel förtunningen (brush cleaner) eller alkohol-baserade
lösningsmedel för att förtunna lacken?

A: Nej, använd endast Awlwood Reducer.

Q: Vad händer om man blandar i Brush cleaner i Awlwood? 

A: Brush cleaner förhindrar härdningen av lacken.

Q: Kan man använda lacken på en altan eller ett trädäck runt en pool? 

A: Nej, det är inte lämpligt.

Q: Kan lacken användas på balkar och dyl i högt klorerade pool miljöer?

A: Nej, lacken har inte testats för denna typ av ändamål.

Q: Kan man blanda de olika Awlwood Primers med varandra?

A: Ja.

Q: Kan man förtunna primern?

A: Ja, men det bör inte behövas. Awlwood Primer kan förtunnas med avsedd förtunning, men det rekommenderas inte

eftersom det påverkar egenskaperna att försegla träet.

Q: Hur kan man minska färgningen av primern?

A: Man kan blanda Awlwood Clear Primer med de pigmenterade för att späda ut nyansen.

Q: Kan man använda Awlwood Primer under andra lacker eller fernissor som tex Awlspar, 
Awlbrite or Awlcraft 2000 clear? 

A: Nej, de bör endast användas under Awlwood Finish.

Q: Kan man lägga flera skikt för att få en mörkare nyans?

A: Ett andra skikt med Awlwood Primer påverkar inte nyansen särskilt, men kommer att fylla upp och försegla träet ytterligare.

Att tillsätta lite primer i Awlwood Gloss kan dock ge en mörkare effekt.

Q: Kan man använda Awlwood på trä som behandlats med en lösningsmedelsbaserad bets?

A: Det rekommenderas inte. Betsen kan blöda igenom primern och påverka vidhäftningen för toplacken.

Q: Kan produkten användas på ytor som konstant är utsatta för sol? 

A: Ja, men man bör använda pigmenterad primer.

Q: Kan Awlwood blandas i en tvåkomponent polyuretanlack för förstärka glansen?

A: Nej.

Q: Kan Awlwood användas på metallytor?

A: Nej.
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Q: Kan Awlwood system användas på ytor som delvis är trärena?

A: Nej, det kommer att se flammigt och ojämnt ut. Det är inte heller tillräckligt stabilt för att kunna överlackas med Awlwood.

Q: Om en Awlwood lackad yta stått en längre tid, vad för typ av förbehandling behövs innan
ny topplack? 

A: Noggrann slipning – försäkra dig om att det inte finns några blanka ytor kvar innan lackning.

Q: Hur länge kan Awlwood Finish stå innan nästa skikt om man inte vill slipa?

A: Vi rekommenderar att om det gått mer än 24 timmar mellan skikten så bör man slipa. Om det är varmt och soligt så

reduceras denna tid till en halv dag.

Q: Kan man använda Awlgrip standard förtunningar, tex T0031 eller T0005, till  Awlwood
system? 

A: Nej, använd endast Awlwood förtunningar.

Q: Kan man applicera Awlwood Finish över en nylagd fernissa för att förbättra hållbarheten?

A: Nej, nylagd fernissa löses upp utav Awlwood Finish.

Q: Kan man använda Awlwood system direkt på gelcoat för att förbättra glansen?

A: Nej, Awlwood är inte avsedd för detta.

Q: Hur länge håller en burk som varit öppnad?

A: Om man kan försegla burken helt och förvarar den i rumstemperatur (15°C eller kallare) så håller produkten vanligtvis upp

till 6 månader.

Q: Hur många skikt med pensel behövs på nytt trä? 

A: 1 skikt med Awlwood Primer och 6-8 skikt med Awlwood Finish är vad som rekommenderas. Om man applicerar mycket

flödigt så kan ev 6 skikt räcka på horisontala ytor och 8 på vertikala. Man behöver minst en halv liter Awlwood Finish per

kvadratmeter, vilket då ger 250 mikron i filmtjocklek.

Q: Använder man båda typerna av Awlwood Finishes på samma sätt?

A: Nej, Awlgrip Satin Matt appliceras som ett sista skikt ovanpå att fullt uppbygg skikt med blank Awlwood Gloss. Låt

Awlwood Gloss härda i minst 12 timmar innan övermålnig med Awlwood Satin Matt. Vid kallare temperaturer bör man

vänta längre, Awlwood Gloss bör kunna slipas utan att pappret sätter igen innan övermålning.

Q: Innehåller produkterna fria isocyanater?

A: Ja, en mycket liten mängd av monomerer.

Q: Kan man färga Awlwood Gloss genom att blanda i primer?

A: Ja, man kan blanda i upp till 10% primer för att tinta toplacken. Detta bör man göra i de första skikten och sedan överlacka

med ren Awlwood Gloss upp till full filmuppbyggnad.


